
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de vragenlijst 
 
 
Dit is de vragenlijst over chronische ziekten. Wij willen (nogmaals) benadrukken dat 
alle ouderen die deelnemen aan dit onderzoek toestemming hebben gegeven om 
aanvullende gegevens bij de huisarts op te vragen. Er is dan ook alleen voor die 
patiënten een vragenlijst bijgevoegd. Wij willen u vragen deze vragenlijst geheel in te 
vullen. 
 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de benodigde tijd voor het invullen van deze 
vragenlijst ongeveer 5 minuten per patiënt bedraagt. Ook indien een patiënt reeds 
overleden is, willen we u vragen de vragenlijst (indien mogelijk) geheel in te vullen. Het 
is mogelijk dat de vragenlijsten onderling iets van elkaar verschillen, omdat de 
patiënten op verschillende momenten zijn gestart in dit onderzoek.  
 
De ingevulde vragenlijst(en) kunt u, samen met het gele formulier, retourneren met 
bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel is niet nodig). Wilt u in verband met de 
privacy van de patiënt zo vriendelijk zijn eerst deze pagina met naam en 
geboortedatum van de  patiënt er af te halen?  
  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen! 
 
 
 
Het betreft:  
 
Respondentnummer /  Huisartscode : 
Naam patiënt (meisjesnaam)  : 
Geboortedatum    : 



 1 

 
1. Heeft de patiënt diabetes mellitus?            
 Nee   ga naar vraag 2 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?    Nee 

 Ja 
 
Zo ja, welk type diabetes mellitus heeft de patiënt?      
 type 1                      
 type 2 (ouderdomsdiabetes)              
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
Gebruikt de patiënt medicijnen voor diabetes mellitus?     
 Nee                       
 Ja, alleen tabletten                  
 Ja, alleen insuline                  
 Ja, combinatie van tabletten en insuline          
 
 

2. Heeft de patiënt reumatoïde artritis?            
 Nee   ga naar vraag 3 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?   Nee 

 Ja 
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 

 
 
3. Heeft de patiënt artrose (arthrosis deformans)?        
 Nee   ga naar vraag 4 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 

 
 
4. Heeft de patiënt hypertensie?         
 Nee   ga naar vraag 5                 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
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 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
 

 
 
5. Heeft de patiënt perifeer arterieel vaatlijden?         
 Nee   ga naar vraag 6                
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 

Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
 

6. Heeft de patiënt hartfalen?                
 Nee   ga naar vraag 7                
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 

Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
 

7. Heeft de patiënt angina pectoris?             
 Nee   ga naar vraag 8                
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?   Nee 

 Ja 
 

Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
 

8. Heeft de patiënt ooit een hartinfarct gehad?           
 Nee   ga naar vraag 9 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja  
 

Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld? (bij meerdere hartinfarcten graag 
beantwoorden voor het eerste hartinfarct)          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
Indien de patiënt meerdere hartinfarcten heeft gehad, wanneer vonden deze 
plaats? (meerdere antwoorden mogelijk)        
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
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9. Heeft de patiënt ooit een hartritmestoornis gehad?          
 Nee   ga naar vraag 10 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  

 Nee 
 Ja, patiënt zonder pacemaker 
 Ja, patiënt met pacemaker 

 
Zo ja, welke hartritmestoornis is gediagnosticeerd?       
(bij meerdere hartritmestoornissen graag beantwoorden voor eerste 
hartritmestoornis)          
 boezemfibrilleren, boezemflutter   
 ventrikelfibrilleren         
 sinusbradycardie        
 andere bradycardieën       
 sinustachycardie        
 andere tachycardieën       
 extrasystolie          
 anders,  namelijk .………………………………………………………………………….…  
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
(bij meerdere hartritmestoornissen graag beantwoorden voor eerste 
hartritmestoornis)          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 
Indien de patiënt meerdere hartritmestoornissen heeft gehad, wanneer 
vonden deze plaats? (meerdere antwoorden mogelijk)       
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 

10. Heeft de patiënt ooit een TIA (Transient Ischaemic Attack) gehad?   
 Nee   ga naar vraag 11 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 

11. Heeft de patiënt ooit een CVA (CerebroVasculair Accident) gehad? 
(bij meerdere CVA’s graag beantwoorden voor eerste CVA) 
 Nee   ga naar vraag 12 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?   
(bij meerdere hartritmestoornissen graag beantwoorden voor eerste CVA)   
  
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 



 4 

 
Indien de patiënt meerdere CVA’s heeft gehad, wanneer vonden deze plaats? 
(meerdere antwoorden mogelijk)           
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 

12. Heeft de patiënt astma en/of COPD (chronische bronchitis of emfyseem)?  
 Nee   ga naar vraag 13 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 

 Ja 
 

Zo ja, wat is de hoofddiagnose?                
 Astma                         
 COPD                          
 Combinatie van astma en COPD (astma met persisterende bronchusobstructie)
  
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?             
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 

 
13. Heeft de patiënt ooit een maligniteit gehad?          
 Nee   ga naar vraag 14 
 Ja   Waar?  Huid  ga naar vraag 14 

 Anders 
 Een combinatie van huid en anders 

 
Waar is de eerste niet-huid maligniteit gelokaliseerd?        
(beantwoorden voor de eerste maligniteit)  
 Blaas 
 Colon 
 Borst 
 Prostaat 
 Longen 
 Anders, namelijk ……………………………………………… 

 
Is de eerste niet-huid maligniteit gediagnosticeerd door een specialist?   
 Nee   
 Ja 
 
Wanneer is de eerste niet-huid maligniteit gediagnosticeerd?    
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
 

14. Heeft de patiënt ooit een depressieve stoornis gehad?     
 Nee   ga naar vraag 15 
 Ja   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee 
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 Ja 
 

Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 
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15. Heeft de patiënt ooit een angststoornis gehad?        
 Nee  ga naar vraag 16 
 Ja,   Is de diagnose (tevens) gesteld door een specialist?  Nee   

 Ja 
 
Zo ja, wanneer is deze diagnose gesteld?          
 Voor 2002  2002   2003   2004   2005 

 
16. Is de patiënt vanaf 2002 bij u geweest met klachten over het functioneren van 

het geheugen?                      
 Nee                       
 Ja                       
 

17. Heeft de patiënt vanaf 2002 een fractuur gehad?       
 Nee                       
 Ja, 1 fractuur                   
 Ja, meerdere fracturen                
 

18. Vormen gezondheidsproblemen op dit moment een belemmering voor de 
dagelijkse activiteiten van de patiënt?               
 Nee                       
 Ja, enigszins                    
 Ja, in sterke mate 

 
19. Heeft u met de patiënt ooit gesproken over zijn/haar overgewicht? 
 Nee                       
 Ja                       

 
20. Heeft de patiënt met u gesproken over zijn/haar wensen ten aanzien van het 

levenseinde? (meerdere antwoorden mogelijk)   
 Nee                            
 Ja, over het afzien of staken van een mogelijk levensverlengende behandeling   
 Ja, over het intensiveren van pijn- en / of symptoombestrijding d.m.v. morfine of 

 vergelijkbare preparaten                   
 Ja, over hulp bij zelfdoding                    
 Ja, over euthanasie                      
 Ja, anders, namelijk……………………………………….…………………………  

 
21. Zijn er nog overige chronische ziekten aanwezig?  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
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…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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22. Heeft u nog opmerkingen?  
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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